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 Corona status 
 
På mandag forventes de fleste offentlige arbejdspladser i vores 
område at arbejde igen, det betyder, at der er et større behov for 
transport. Derfor er det igen vigtigt at gentage, at vi skal hjælpe 
Movia med at få data omkring belægningen i busserne. Meld ind til 
udkørslen, når I oplever et for højt antal passagerer i busserne, og når 
I kører forbi et stoppested – uden at stoppe – fordi I har for mange 
passagerer med. 
 
Indtil videre har vi ingen ændringer i måden at betjene kunderne på, 
og vi har ingen ændringer i de sidste udmeldinger omkring antal af 
passagerer i busserne.  
 
Vi skal alle bemærke, at tingene udvikler sig i den rigtige retning, og 
at situationen bevæger sig mod en normalisering. Det betyder også, 
at vi på et tidspunkt skal til at have flere med busserne, og at vi skal 
til at benytte fordørene igen, bl.a. for at sikre, at Movia får penge i 
kassen for billetter.  
 
På nuværende tidspunkt er der cirka 5 gange så mange, som snyder 
med billetterne, i forhold til det vi normalt ser. Det kan Movias 
økonomi selvfølgelig ikke holde til. Et af elementerne som kan hjælpe 
her er indgang af fordøren og dermed stikprøvekontrol – i forhold til 
billettering - foretaget af jer. Nogle af vores kollegaer i Jylland starter 
så småt med at åbne fordørene i næste uge - lad os følge det projekt 
og se om ikke der er noget vi kan lære, inden vi selv skal forholde os 
til denne del af normaliseringen. 
 

Sådan gør vi 
 
Antal passagerer i busserne: 

• 60 pass med I en 4A/350S bus 

• 60 pass i de nye 12m Mercedes busser 

• 50 pass i Scania/Solaris 

• 50 pass på linje 18 

• 30-40 pass i 10,5m Mercedes busserne 
 
I øvrigt 

• Sælger vi ikke kontantbilletter 

• Bruger vi ikke fordøren 

 
God weekend til alle  

Søren  

 

 
Velkommen 
 

 
 

Vi byder velkommen til Benjamin 
Persson, som er vores nye mekani-
ker på værkstedet. Benjamin har 
været mekaniker siden 1992, er 44 
år og bor i Nykøbing Sj.  
 

Ringsted 
 

 
Steffen til venstre. Bjarne og Piet kender i jo 
allerede. 

 
Som I alle ved, skal vi snart til at 
køre busser i Ringsted. Vi skal 
starte driften op juni 2021, og i 
dag havde vi første møde med 
Steffen. Steffen er TR for de 
kollegaer vi skal overtage fra 
Arriva. Mødet i dag havde 
udelukkende det formål lige at 
lære hinanden at kende og give 
Steffen et indtryk af, hvad vi er for 
et firma. Noget af det vi kunne 
informere Steffen om er, at vi 
forventer at starte op med 
informationsmøder lige på den 
anden side af nytår. 

 


